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GDZIE STARE 
MIESZA SIĘ  
Z NOWYM
Rozciągające się na południe od dworca główne-
go PKP oraz linii kolejowej nie należą raczej do 
najpopularniejszych celów wycieczek i space-
rów. A szkoda, bo jak na stare osiedle przystało, 
posiada ono swoje sekrety i miejsca-perełki. 
Zanim w maju na Hubach wystartują spacery 
organizowane w ramach programu Sąsiaduje-
my, my już teraz – z przewodnikiem Szymonem 
Maraszewskim – stawiamy tam pierwsze kroki.

Nazwa Huby brzmi dość intrygująco.  
Przed wojną osiedle to nazywało się Huben, 
a jeszcze wcześniej (przed 1744 rokiem)  
– Lehmgruben, co dosłownie znaczy  
„kopalnia gliny”, którą to wydobywano me-
todą odkrywkową. W pustych wyrobiskach 
zakładano też stawy rybne – ostatnie oczko 
wodne w okolicy zasypane zostało dopiero 
w latach 70. w miejscu, gdzie dziś mieści 
się stacja benzynowa przy ul. Hubskiej. 
Niemieckie Huben zaś jest liczbą mnogą 
od słowa „hube”, czyli „łanu”. W średnio-
wieczu była to podstawowa jednostka 
powierzchni. Skąd wzięła się ulica Gliniana 
na Gliniankach, można się zatem łatwo 
domyślić, a co z ulicami Komandorską lub 
Joannitów? Wieś należała kiedyś do zakonu 
Joannitów, którego jednostką administra-
cyjną jest tak zwana komandoria (miała ona 
siedzibę obok Kościoła Bożego Ciała przy 
ul. Świdnickiej).

Zebrał / Collected by: Szymon Maraszewski

WHERE THE 
OLD AND THE  
NEW MIX UP
Stretching to the south of the Wrocław Main  
Railway Station and the railway line, the Huby 
district hardly make for a popular destination 
for tourists and residents alike. And it is truly 
a pity, since – like any other old housing estate  
– there are many hidden gems. Before we set  
off on walks with the team of the Neighbouring 
programme in May, we can already take our 
first steps there thanks to our guide – Szymon 
Maraszewski.

The very name of the estate – Huby – 
might sound quite intriguing. Before 
the war, the estate was called Huben, 
and earlier – before 1744 – it bore the 
name Lehmgruben, or “a clay mine” – 
and clay was indeed mined there using 
the open pit method. The empty pits 
were turned into fish ponds – the last 
pond in the area was filled up in the 
1970s – it was exactly where you can 
now find a petrol station on Hubska 
Street. The German name – Huben – 
on the other hand, is the plural of the 
word „hube”, which stands for a hide of 
land – in the Middle Ages it was used 
as the basic unit of area. Given this 
knowledge, it should be easy for you 
to figure out where Gliniana Street in 
Glinianki came from, but what about 
Komandorska or Joannitów [ang. Order 
of Saint John] Streets? The village used 
to belong to the Sovereign Military 
Hospitaller Order of Saint John of Jeru-
salem, and its basic administrative unit 
was the so-called Commandery.

Z gliny powstały 
Made of clay
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Huby wchłonęły w swoje struktury Glinianki na mocy urzędni-
czego dekretu w 2004 roku. Jednak to Glinianki istniały jako 
pierwsze – wieś o tej nazwie wzmiankowana jest już w 1346 
roku, a do miasta została włączona w roku 1868. Istniejący 
dziś wiadukt w ciągu ulicy Pułaskiego zbudowano dopiero 
kilka lat później, co oznacza, że przedtem cały teren był 
praktycznie odcięty od reszty miasta nasypem kolejowym. 
Pomiędzy rokiem 1808 (momentem oficjalnego „wyjścia 
miasta” poza swoje średniowieczne granice) a końcem XIX 
wieku tereny od Podwala aż do dzisiejszej Wiśniowej i Hallera 
zabudowano kamienicami. Takie budowy prowadzono 
także na północnym brzegu Odry, Przedmieściu Oławskim 
na wschodzie czy Mikołajskim na zachodzie, jednak skala 
„dzielnicy południowej” była nieproporcjonalnie większa. 
O ile na Przedmieściu Oławskim czy Ołbinie spotkać możemy 
najczęściej biedne kamienice czynszowe, południe było 
raczej bogatsze i bardziej eleganckie – poza zabudową miesz-
kaniową powstawały tam monumentalne siedziby państwo-
wych instytucji, jak np. znajdująca się na Hubach siedziba 
Dyrekcji Kolei we Wrocławiu. Do dziś we wspomnieniach osób 
podróżujących w tamtych czasach do miasta przeczytać 
możemy wyrazy zachwytu nad nowoczesnością i rozmachem 
całego założenia.

Południowa strona miasta podczas oblężenia Wrocławia 
w 1945 roku stała się areną iście homeryckich zmagań 
pomiędzy nacierającymi od południa Sowietami a obrońcami 
Festung Breslau. Zacięte walki odcisnęły swoje piętno na 
tkance miejskiej – zniszczone zostały całe osiedla, głównie 
na zachodzie i południu miasta. Ślady po kulach i odłamkach 
do dziś znaczą ściany domów, a stara zabudowa jest często 
chaotycznie przemieszana z budownictwem epoki PRL oraz 
dzikiego kapitalizmu lat 90. Miliony metrów sześciennych 
gruzu po wojnie zutylizowano, zasypując nimi dawne glinianki 
i piaskownie bądź wznosząc górki, które potem pokryto 
warstwą ziemi i obsadzono drzewami. Najwyższy punkt 
osiedla – wzgórze Andersa – jest właśnie takim sztucznym 
wysypiskiem. Warto wejść na jego szczyt, aby spojrzeć na 
panoramę Hub, aquapark czy zajezdnię tramwajową na Gaju 
albo… skorzystać z pumptracku – projektu zrealizowanego 
w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Na osiedlu istniało kilka ciekawych budynków użyteczności  
publicznej. Jednym z nich jest słynne Gimnazjum św. Elżbiety  
– dawniej mieszczące się przy kościele św. Elżbiety obok rynku, 
później przeniesione do eleganckiego gmachu na dzisiejszej ulicy 
Dawida (obecnie jest to Instytut Pedagogiki i Psychologii UWr). 
Nieopodal przykuwa uwagę wspomniana już monumentalna sie-
dziba Dyrekcji Kolei, która dzięki swoim imponującym rozmiarom 
zagrała kwaterę główną Gestapo w „Stawce większej niż życie”. 
Ciut dalej na południowy zachód do czasów wojny istniał piękny 
neogotycki kościół ewangelicki pod wezwaniem Zbawiciela 
(niem. Salvatorkirche). Zbudowana w 1876 świątynia górowała 
nad okolicą dzięki swojej ponad sześćdziesięciometrowej wieży. 
W pobliżu, przy ulicy Joannitów, stała też Szkoła im. Gustava Frey-
taga – ewangelicka szkoła średnia dla chłopców zaprojektowana 
przez samego Richarda Plüddemanna i Karla Klimma na początku 
XX wieku. Całe te tereny przed wojną nazywano Polami Stawo-
wymi. Aż do 1945 roku była to pusta, zielona przestrzeń w sercu 
miasta. Miała być zaadoptowana na park miejski, jednak plany te 
porzucono, kiedy skupiono się na tworzeniu wielkiego Parku Po-
łudniowego. Ostatecznie kres istnieniu Pól Stawowych przyniosła 
dopiero budowa dworca PKS, a potem gigantycznej Wroclavii.

Bliskość linii kolejowej pozwoliła na założenie w okolicy sporej 
liczby zakładów pracy, z których największym na Hubach był bez 
wątpienia browar (ul. Hubska). Jego założycielem w 1894 roku był 
restaurator pragnący zaopatrywać swoją restaurację Alter Wein-
stock w rzemieślnicze piwo własnej produkcji. Trzynaście lat póź-
niej zakład odkupiło od niego stowarzyszenie szynkarzy i oberży-
stów, którzy zaczęli warzyć w nim piwa na potrzeby swoich lokali. 
W ten sposób, ponad sto lat temu lokalni przedsiębiorcy rzucili 
wyzwanie wielkim koncernom piwowarskim jak np. browary 
Haase (jedne z największych browarów w Niemczech znajdujące 
się przy dzisiejszej ulicy Krakowskiej). Zniszczony podczas wojny 
zakład odbudowano i już jako Browar Mieszczański zaczął produ-
kować piwa, którą to produkcję definitywnie wstrzymano w 1996 
roku. Od 2003 roku jest w rękach prywatnych i służy obecnie jako 
przestrzeń rozmaitych imprez kulturalnych.

By official resolution, the Huby district absorbed Glinianki 
in 2004. In spite of that decision, Glinianki came first – the 
first mentions of a village by this name can be found in 
1346, and in 1868 it officially became a part of the city. The 
overpass along Pułaskiego Street was built a couple of years 
later, which means that before it came to be, the entire 
area was practically cut off from the rest of the city by the 
railway bank. Between 1808 – the date when the city officially 
crossed its medieval borders – and the end of the 19th centu-
ry, the entire area stretching from Podwale to today’s Wiśnio-
wa and Hallera Streets was built up with townhouses. Similar 
buildings went up along the northern embankments of the 
Odra River, in Przedmieście Oławskie in the eastern part of 
the city and in Przedmieście Mikołajskie in the west, but the 
scale of the so-called southern district was disproportion-
ately larger. While Przedmieście Oławskie and Ołbin tend to 
feature poor tenement houses, the southern part of the city 
was far richer and more elegant – in addition to residential 
buildings, monumental seats of state institutions were  
erected there, including the Wrocław Railway Management 
Bureau located in Huby. To this day, you can read the mem-
oirs and journals of people travelling to Breslau, who were  
in awe of the modern character and the grandeur of the 
entire establishment.

During the siege of Breslau in 1945, the south side of the city 
became the scene of an epic battle between the Soviets at-
tacking from the south and the defenders of Festung Breslau. 
The fierce fighting left its mark on the urban tissue – entire 
housing estates were turned into ruins, mainly in the western 
and southern parts of the city. Bullet and shrapnel holes can 
still be found in the walls of the houses, and the old buildings 
are often chaotically mixed with the construction of the com-
munist era and the wild capitalism of the 1990s. Millions of 
cubic metres of debris were disposed of after the war – used 
to fill in former clay pits and sand pits, as well as to build hills, 
which were later covered with a layer of dirt and planted with 
trees. This is how the highest point of the estate – Andersa 
Hill – came to be. It might be worthwhile to climb it to take 
a look at the panorama of Huby, the water park and the tram 
depot in Gaj… or to use the pumptrack, which was built as 
a project implemented under the Wrocław Civic Budget.

There were several interesting public buildings in the estate, 
including the famous St. Elizabeth Middle School, previously 
located at the Church of St. Elizabeth, near the Market Square, 
later moved to an elegant building on today’s Dawida Street, 
which now houses the Institute of Psychology of the University of 
Wrocław. Nearby, you can find the monumental Wrocław Railway 
Management Bureau, which – mainly thanks to its impressive 
size – played the role of Gestapo headquarters in More Than Life 
at Stake. A bit further to the south-west, there was a beautiful 
neo-Gothic Evangelical Church of the Holiest Saviour (Salvator- 
kirche). Built in 1876, the temple towered over the area with its 
more than sixty-metre-tall tower. Nearby, on today’s Joannitów 
Street, you could find the Gustav Freytag Evangelical secondary 
school for boys designed by Richard Plüddemann and Karl Klimm 
in the early 20th century. Before the war, this entire area used 
to be called the Pond Fields, and up until 1945 it was an empty 
green area in the heart of the city. It was supposed to be turned 
into a city park, but these plans were abandoned when the focus 
turned to creating the large Południowy Park. The existence of 
the Pond Fields came to an end with the construction of the bus 
station, followed by the enormous Wroclavia shopping centre.

The proximity of the railway line enabled building quite a number 
of companies in the area, the largest of which was undoubtedly 
the brewery on Hubska Street. It was founded in 1894 by a restau- 
rateur, who wanted to supply his Alter Weinstock restaurant with 
his own craft beer. Thirteen years later, the plant was bought 
from him by an association of innkeepers and tavern-keepers, 
who began brewing beer there to be sold in their establishments. 
Thus, more than a hundred years ago, local entrepreneurs chal-
lenged large brewing conglomerates such as Haase – one  
of the largest breweries in Germany located in today’s Krakows-
ka Street. Destroyed during the war, the plant was rebuilt and 
started producing beers as Browar Mieszczański [Bourgeois 
Brewery] – eventually, it shut its doors in 1996. Since 2003 it has 
been privately owned and currently serves as a space for various 
cultural events.

Hubskie genesis 
The genesis of Huby

Powojenne blizny 
Post-war scars

Wzniesione, by imponować 
Built to impress

Chwiejne losy browaru 
The brewery’s shaky fate
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02 – kamienica na skrzyżowaniu ulic Borowskiej i Glinianej;  
fot. ze zbiorów Wratislaviae Amici polska-org.pl 
03a – ul. Gajowa, lata 70. XX w.; fot. ze zbiorów Wratislaviae Amici polska-org.pl 
03b – współczesne plomby przy ul. Tomaszowskiej;  
fot. zuf, ze zbiorów Wratislaviae Amici polska-org.pl
04a – siedziba Dyrekcji Kolei; fot. Wiktoria Mróz
04b – Gimnazjum św. Elżbiety; fot. ze zbiorów Wratislaviae Amici polska-org.pl 
05a, 05b – Browar Mieszczański; fot. Wiktoria Mróz
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